
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 30.09.2021 

Deltagere:  Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Aage Hansen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Anna N.     

Petersen, Jesper T. Jensen 

Afbud/fraværende: Axel Johnsen og Michael Simony 

1. Godkendelse af dagsorden 
o Godkendt 

2. Orientering 
Status på klublivet, fælles aktiviteter for kajak og inrigger, orientering fra møde med kajakudvalg, herunder 
drøftelse af intern digital kommunikationskanal, jubilæumsudvalg, opstart af projekt nye kajakker, 
afhændelse af Alnor til Bistroen i Marina Fiskenæs, ophævelse af coronaregler, stormflodssikring af Emmas 
Have.  

o Hyggeligt at sige hej til hinanden mandage og torsdage. Nogle gange fungerer det, andre gange 
ikke. 

o Axel og Lotte deltog i noget af kajakudvalgsmødet forleden. Ok møde.  
o Der er ting der skal arbejdes med. Fx det at lære hinanden at kende, fælles klub, lave en overordnet 

plan i foråret med fælles aktiviteter. 
Ideer: Fællestur 24/9 + fællesture lokalt + fællesture eksternt. Mødes fx torsdage efter ture på 
vandet kan være svært pga forskellig hjemkomst. Fx mødes undervejs på en strand el.lign.  

o Klubben har 2 Facebook-sider; lave den ene om til intern kommunikation/en lukket gruppe -> 
rokort.dk’s forlængede arm. Ok at Axel arbejder videre med det.  

o Messengergrupper for kajak nedlægges derefter. 
o Der er jubilæumsmøde 8/9.  
o Foto af HKH prinsesse Benedikte til kajakdåb 2016: Foto bør hænge på væggen i klubben. Mona 

sørger for foto + ramme. 
o Vedr. opstart af projekt nye kajakker mangler der budget. Elsebeth spørges om hun vil hjælpe med 

at søge fonde.  
o Bistroen op Marina Fiskenæs vil gerne overtage 4 åres inrigger Alnor til udsmykning. Til gengæld 

laver han mad til jubilæumsfesten til kostpris.  
o Husk at bruge alle inriggerne / bytte rundt på dem, så de ikke ligger og tørrer ud. 
o Coronaregler er ophævet: Bådene skal ikke vaskes af i sæbe længere. De tørres af som før og spules 

ifbm landgang eller snavs i båden + evt spule vognene.  
o Kajakklubudstyr (spraydeck, veste mv) spules efter brug.  
o Beboerforening i Emmas Have kigger på stormflodssikring af området. Klubben hører gerne 

nærmere derom. De senere år har vand stået ved og i klubben. Sandsække blev lagt foran porte og 
dør.  

o Lotte vil gerne holde øje med vandstanden fra sig.      
 
3. Bestyrelsens sammensætning 
Michael Simony har bedt om orlov indtil videre, og AJ indvilger i at tage posten som rochef indtil 
standerstrygning. 

o Diverse opgaver er og bliver fordelt ad hoc – hen ad vejen 
 
4. Efterårets og vinterens aktiviteter herunder klubsamling 
Bestyrelsen fastlægger fælles aktiviteter i hvert fald frem til jul. 

o Aktiviteter er nu plottet ind i aktivitetsplanen: 
 

Dato Aktivitet Bemærkning 

Fra 01.09.2021 
 

Mandag, onsdag og torsdag: 
Klubaftner starter kl. 18. Tirsdag kl. 17 

Vi starter nu lidt før da det bliver før 
mørkt 

Fre 3. – søn 5.09.2021 Guden å kajak Se rokort.dk 



 
 

Onsdag 08.09.2021 Jubilæumsudvalgsmøde kl. 19  

Lørdag 11.09.2021 Kajaktur med madpakker kl. 9 Slås op på rokort.dk senere 

Lørdag 11.09.2021 Madpakketur i Gråsten Ro- og 
Kajakklub med klubber i Synnejysk 
Ronetværk kl. 9 

Se rokort.dk 

Uge 36 Rengøring af klubhus Grete Sommer, Yvonne og gerne 1 
mere / frivillig 

Onsdag 15.09.2021 Klubhus udlejet kl. 18-22  

Tirsdag 21.09.2021 Skulle du ikke have aflagt svømme-
prøve, entringsøvelse og rednings-
øvelser i kajak, så få det nu gjort  

Deadline 20.09.2021 
Kontaktperson: Lotte 
 

Fredag 24.09.2021 Fælles fyraften for inriggere og kajak - 
Kl. 16,30 tur på vandet, efterfølgende 
pizza og fredagsøl i klubben.  

Se rokort.dk 
Kontaktperson: Axel Johnsen  
Deadline 23.09.2021 

Søndag 26.09.2021 Madpakketur i Middelfart Roklub med 
klubber i Synnejysk Ronetværk kl. 9 

Se rokort.dk 

Onsdag 29.09.2021 Bestyrelsesmøde kl. 18,30  

Uge 38 Rengøring af klubhus Pernille Beck, Lars W. Jørgensen og 
Lars Bønløkke 

Fra 01.10.2021 Klubaftner starter kl. 17 og før i løbet 
af oktober 

Det bliver tidligt mørkt – hold øje med 
rokort.dk 

?? 1-dags løvfaldstur ved enten roklub i 
Sønderborg,  Tønder eller Aabenraa. 
Vi låner nogle inriggere og ror en tur i 
deres farvand. Husk madpakke 

Nærmere følger 
Kontaktperson: Mona 

Torsdag 14.10.2021 Klubhus udlejet kl. 18-22  

Tirsdag 26.10.2021 Bestyrelsesmøde kl. 18,30  

Lørdag 30.10.2021 Årets sidst tur på vandet kl. 10:  
For inrigger og kajak 

Nærmere følger på rokort.dk 
Kontaktperson: Lotte 

Søndag 31.10.2021 Standerstrygning kl. 12 med 
efterfølgende frokost. Sæson 2021 
afsluttes, standeren hejses ned, 
klubsangen synges og flidspræmier 
uddeles. Påhæng / familie mm er 
velkommen. 

Nærmere følger på rokort.dk 
Kontaktperson: Anna & Jesper 

Mandage efter 
standerstrygning 

Vedligeholdelse af både 
Formiddag og aftenhold 

Nærmere følger 
Kontaktperson: Aage 

Tirsdage efter 
standerstrygning 

Svømning i Humlehøjhallen. 
Gratis svømning af aflæggelse af 
svømmeprøve 

Nærmere følger 
Kontaktperson: Helle GS 

Lørdag 06.11.2021 Optagning og rengøring af broen Nærmere følger på rokort.dk 
Kontaktperson: Aage 

Torsdag 18.11.2021 Bestyrelsesmøde kl. 18,30  

Søndag 21.11.2021 DGI lejer klubhuset til førstehjælp kl. 
8.30-17,30 

Kontaktperson: Ingolf 

Torsdag 25.11.2021 Klubsamling: Samling og 
fællesspisning i klubben. Vi snakker fx 
100 års jubilæum, den officielle del, 
havnefest, afstemme aktiviteter mv  

Nærmere følger på rokort.dk 
Kontaktperson: Axel og Lotte 

Onsdag 08.12.2021 Julehygge med æbleskiver og 
bankospil kl. 19. Medbring gave til ca. 
kr. 30. Pris for æbleskiver mm kr. 25,- 
Familie og påhæng mm er velkommen 

Nærmere følger på rokort.dk 



 
 

Søndag 09.01.2022 Nytårskur – vi mødes og ønsker godt 
nytår og går en tur 

Nærmere følger på rokort.dk 
Kontaktperson: Helle GS 

I støbeskeen: Besøg hos Nydambåden Kontaktpersoner: Ingolf og Mie 

Besøg hos Hjortspringbåden, Holm 
Fundet i Hjortspring Mose på Nordals 
i 1921. Båden er fra cirka 350 f.Kr. og 
var en del af et stort våbenoffer i 
mosen. Det er en krigskano, kunne 
bære 24 mand med våben og andet 
grej, er 19 m lang og vejer 530 kg 

Kontaktperson: Mona 

Tøse-spise-brunch-tur til Cafe Fika, 
Sønderborg. Hyggelig cafe. 

Kontaktperson: Mona 

Fotoaften m/kaffe & kage:  
Fx fremvise foto fra 3 inrigger-roers 
rotur i sommers fra Skanderborg til 
Randers + kajakroernes tur til 
Gudenåen 

Kontaktperson: Mona og Ingolf 

Søndagscykleture i vinterens løb. 
Vi gentager succesen fra sidste år og 
laver cykleture i området, hvor alle 
kan være med. 

Ad hoc 

Lørdag 26/3-2022 Afholdelse af 100 års jubilæum Nærmere følger 

 
5. Projekt ergometerfaciliteter i klublokalet 
Forslag om at opstille 4-6 romaskiner i klublokalet vinteren over med henblik på at styrke relevant sport og 
fællesskabet uden for sæsonen. I første omgang opstilles klubbens 4 maskiner med mulighed for at udvide 
med to, når ekstern finansiering er opnået. Det skal naturligvis være muligt at rigge om til 
forsamlingslokale, når der er brug for det. 

o Forslag / overslag på køb af romaskiner, tv, tablet, højtaler, måtter, elastikker mv er sendt til 
bestyrelsen af Mona.  

o Kræver nok gummimåtter til at lægge under romaskinerne – koster kr. 525,-/stk hos Concept2.  
o Afventer at sætte romaskiner i klublokalet indtil løsning mht måtte er på plads. 
o Nordea puljen kan evt søges – deadline 23/9. Axel og Elsebeth kan kigge på det sammen. 

 
6. Ny regnskabsafslutning på projekt kajakhus 
Siden sidste bestyrelsesmøde er der indgået nye bilag, men det må forventes, at det er helt slut nu. 
Bestyrelsen bør tage stilling til, om der skal laves et nyt projektregnskab, hvoraf de ekstra udgifter fremgår, 
eller om det eksisterende indsendes til kommunen, således at den sidst tilkomne udgift tages ”over 
driften”. 

o Regnskab til dato gennemgået. (Sct. Hans gav fx kr. 10.490,-) 
o Cylinder med 3 nøgler er monteret i kajakskuret. Nøgle hænger ved pc + 1 hos Ingolf.  
o Døren i kajaskuret låser automatisk. 
o Kajakskur: Indtægt: Kr. 382.000 – udgift: kr. 403.170,62. Kajakregnskabet ses om endeligt afsluttet.  
o ”Bevæg dig for livet” + DGI kommer med 2 x 3000,- = kr. 6000,- 
o Lotte snakker med Axel mht kajakregnskabet og om kommunen skal have det tilsendt.  
o Inrigger: Indtægt: Kr. 456.000 – udgift til dato: Kr. 168.040,34 

 
7. Nedsættelse af gruppe vedr. slæbested 
Der sker for mange alvorlige fald på slæbestedet. Problemet bør kunne løses for overkommelige midler. 

o Aage, Axel og Finn er i udvalg. Der skal indkaldes til møde i efteråret. 
 
 
 



 
 
8. Forslag til ændring af roreglement vedr. kajak. 
Kajakudvalget har på sit seneste møde udarbejdet forslag til ændringer af reglementet, bl.a. vedrørende 
klassificering af nye roere. Reglementet skal ifølge vedtægterne godkendes af bestyrelsen, inden det træder 
i kraft. 

o Forslag gennemgået + tekst vedr. udlejning af kajak og både. Teksten skal tilrettes.  
o Regler for udlejning af både, kajak og klubhus skal revideres + opdateres på hjemmesiden.  
o Hvordan forholder vi os til bådtyper i klubben, som ikke står i reglementet? Bestyrelsen står til 

ansvar. 
o Kan aflæggelse af svømmeprøve mv lægges på rokort.dk? Vil være nemmere at tjekke op end via 

papirliste.  
 
9.  Nyt alarm- / låsesystem 
På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi, at Ingolf, Aage og Axel skulle mødes og tage beslutning om, hvad der 
skal ske. Dette møde har ingen haft tid til.  

o Punktet udsættes til næste møde. 
 
10. Orienterende punkter til nyhedsmailen 

o Dato for 100 års jubilæet: 26/3-2022 
o Sensommer/vinterplan 
o Klubsamling 
o Nedsættelse af udvalg med slæbested og låsesystem 
o Coronaregler og afvaskning med sæbe bortfalder 
o Påmindelse om svømme-, entring- og redningsøvelser  

 
11. Eventuelt 

o Slisken på slæbestedet stopper brat, de lange vogne kører ud over kanten. Udvalget ser på det. 
o Ind-/udmeldt: 2 udmeldt, 1 indmeldt og 1 stopper alligevel ikke 
o Siv langs bækken/grunden er slået. Åen skal renses op. Axel kontakter kommunen/åmanden 

derom. 
o 2 passive medlemmer mangler at betale kontingent 
o Der er fundet et gratis sted til opbevaring af trailer med både til vinter 
o Aabenraa Ro- og Kajakklub havde et fint jubilæum. 3 medlemmer hjalp til festen – de stiller med 3 

hjælpere til vores fest.  
o Månedens roer: Der skal findes 7 gaver inden standerstrygning. Helle GS prøver at finde lidt andre 

er velkomne også. 
o Pokaler, diplomer, nåle, årer og pagajer skal huskes/bestilles/laves inden standerstrygning 

 
Punkter til næste møde: 

o Budget 
o Nyt alarm-/låsesystem  
o Slæbested 
o Revidering af kajakregler 
o Revidering af regler for leje af inrigger/coastal/kajak og klubhus  
o Hvordan forholder vi os til bådtyper i klubben, som ikke står i reglementet? 
o Kan aflæggelse af svømmeprøve mv lægges på rokort.dk? 

 
12. Næste møde / møder frem til jul 

o Onsdag 29.09.2021 
o Tirsdag 26.10.2021 
o Torsdag 18.11.2021 

 

Sekretær Mona C. Larsen / 31.08.2021 


